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Nyborg Musikskole – beskrivelse/målgruppe:
Musikskolen tilbyder undervisning i næsten alle
instrumenter og alle former for sang til alle borgere
uanset alder i Nyborg Kommune. Bl.a. underviser vi i
daginstitutioner og skoler, og har et partnerskab med
Nyborg Gymnasium. Vi har børnehold for alle
aldersgrupper og et omfattende talentarbejde, der også
indeholder samarbejde med Nyborg Ungdomsskole og
Musicaltalentskolen.
Herudover projekter i samarbejde med fx Sundheds –
og Omsorgsafdelingen om Kultur på Recept og Kultur på
Hjernen.
Generelt henvises til hjemmesiden, da vi er meget
aktive, og har over 50 koncerter og andre aktiviteter om
året. Vi optræder fx på plejecentre, og man møder os
også til Nyborg Kulturnat, julemarkedet og ikke mindst
sammen med Danehofgarden ved Den Grønne
Musikfestival.

Kontakt
Musikskoleleder
Anders Richard Pedersen
6333 7027
Mail:
musikskolen@nyborg.dk
Web:
www.nyborgmusikskole.dk

Nyborg Ungdomsskole– beskrivelse/målgruppe:
Nyborg Ungdomsskole tilbyder en lang række
fritidsaktiviteter til unge i alderen 13-18 år. Der tilbydes
som regel gruppeundervisning i guitar og klaver samt
band. Undervisningen er gratis. Ungdomsskolen
arrangerer også Musikstarter Camp i efterårsferien,
hvor unge fra hele Fyn mødes i Nyborg og spiller musik
sammen.
Musicaltalentskolen – beskrivelse/målgruppe:
MusicalTalentSkolen Nyborg er et to-årigt talenttilbud
til unge med talent og passion for musical. Der optages
12 unge i alderen 16-20 hvert andet år, som modtager
seks timers undervisning hver uge i sang, teater, dans
mv. Derudover modtager de 30 minutters solosang i
Musikskolen hver uge. Al undervisning foregår ved
professionelle scenekunstnere med erfaring fra ind- og
udland. Der er en studietur til London på 3. semester og
en stor musicalopsætning på Bastionen på 4. semester.
Danehofgarden – beskrivelse/målgruppe:
Danehofgarden er en børne/ungdom garde i alderen 625 år og tilbyder soloundervisning, gruppespil,
eksersitstræning og tatootræning. Vores gardere er
niveau inddelt hvor de starter i forskole og slutter i et af
vores orkestre.
Danehofgarden spiller flere koncerter for folkeskoler
om året samt giver julekoncert på nogle af kommunens
plejehjem mm.
Danehofgarden er med til at højne det musikskalske
niveau og brødføder også MGK og musikkonservatoriet
med nye musiktalenter.

Kontakt
Konstitueret ungdomsskoleleder
Lisbeth TeglBjærg
6333 7225
Mail: ungdomsskolen@nyborg.dk
Web: www.nyborgungdomsskole.dk
Kontakt
Leder
Jesper Nielsen
22278742
Mail: jen@nyborg.dk
Web:
https://www.facebook.com/musicaltalentskole
Kontakt
Tina Lund Nielsen
Tlf: 27142674
Mail: bestyrelsen@danehofgarden.dk
Web: www.danehofgarden.dk
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Danehofgarden samarbejder også sammen med
musikskolen om den grønne musikfestival.
Kort sagt Danehofgarden er et sted for ALLE børn og
unge med interesse for musik. Ikke at forglemme musik
fremmer indlæringsevnen.
NAMUS (Nyborg aftenmusikskole) –
beskrivelse/målgruppe:
NAMUS (Nyborg Aftenmusikskole) er en
paraplyorganisation for Nyborg kommunes kor og
orkestre. Vi er organiseret under Folkeoplysningsloven.
I NAMUS er der i øjeblikket 5 kor og 7 orkestre, der alle
arbejder med at spille eller synge musik. Repertoiret
spænder vidt, og alle kor/orkestre formidler gerne
deres glæde ved musik ved at give koncerter både i og
udenfor Nyborg kommune.
Muzirkus beskrivelse/målgruppe:
Muzirkus har siden 1974 formidlet øvelokale, studie og
koncertfaciliteter til byens rytmiske musikere i lokalerne
på Provst Hjortsvej 9A. Her arrangeres koncerter,
workshops og årlig musikfestival.

Kontakt
Leder: Palle Lomborg Orosz Jensen
Mail: leder.namus@gmail.com
Web: www.namus.dk

Kontakt
Næstformand: Simon Jørgensen
Tlf: 31260900
Mail: simon@iddqd.dk
Web: facebook.com/muzirkus

BUMS – beskrivelse/målgruppe:
BUMS er øvelokaler for unge bands. BUMS holder til i
kælderen under Gymnasiets musiklokale, hvor bands
med børn og unge gratis kan blive medlem. Som
medlem får man adgang til øvelokalerne eftermiddage,
aftener, weekender og ferier, hvor man kan spille
musik, når man vil. Der bliver fra tid til anden
arrangeret workshops med erfarne musikere ligesom vi
arbejder på at lave BUMS-aftener, hvor de forskellige
bands optræder.
SAMMUS – beskrivelse/målgruppe:
Sammus – sammenslutningen af musiske foreninger i
Nyborg – er paraplyorganisation for de musiske aktører
i Nyborg. Det primære formål, er at fungere som
serviceorgan og koordinerende organ for de musiske
foreninger i Nyborg for at fremme fælles interesser og
at fungere som overordnet organ for de musiske
foreninger i forhold til Nyborg Kommune.
Sammus har p.t. 20 medlemmer, der dækker kultur- og
musiklivet bredt i Nyborg. Fra Nyborg Voldspil, Nyborg
Slotskoncerter, Nyborg Musikskole, Muzirkus og en
række kor og orkestre af meget forskellig størrelse.
De enkelte medlemmer fungerer selvstændigt med
egne vedtægter, økonomi og forhandlings- og
ansøgningsret i forhold til kommunen.
Sammus afholder en række koncerter i løbet af året, og
er repræsenteret i flere organer, bl.a.

Kontakt
Viceungdomsskoleleder
Lisbeth Teglbjærg
21840896
Mail: ungdomsskolen@nyborg.dk
Web: https://nyborgungdomsskole.dk/bums/

Kontakt
Formand: Keld Hansen
Tlf.: 21756788
Mail:
post@sammus-nyborg.dk
Web:
www.sammus-nyborg.dk
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folkeoplysningsudvalget og bestyrelsen for BastionenNyborg.
Nyborg Gospelkor – beskrivelse/målgruppe:
Formålet er at drive et kor, som fortrinsvis udøver
gospelmusik og andre rytmiske musikgenrer.
Foreningen foranstalter koncerter enten alene eller
sammen med andre kor / orkestre.
Foreningen skal arbejde for at være en integreret del af
det østfynske musikliv.

Kontakt
Marianne Rasmussen
Tlf: 29116704
Mail:
bogm@rasmussen.mail.dk
Web: www.nyborggospel.dk

Nyborg Motetkor – beskrivelse/målgruppe:
Nyborg Motetkor henvender sig til alle unge og voksne,
der interesserer sig for klassisk musik og som gerne vil
dyrke denne interesse. Det gør vi ved i korprøver at
forberede os til at opføre koncerter eller deltage i
opførelse af koncerter. Formålet er derved at styrke
deltagernes sangteknik og musikforståelse. Vi dyrker et
bredt repertoire med centrum i den klassiske tradition.
Nyborg Sangforening – beskrivelse/målgruppe:
Nyborg Sangforening skifter fra 1-1-2020 navn til
Østfyns Mandskor, dette for at understreje, at koret,
som blev dannet i 1854 er et rent 4 stemmigt
mandskor, som i dag består af 26 aktive medlemmer.
Koret er for mænd i ale aldre, som ønsker, at nyde
sangens glæder i godt og hyggeligt fællesskab. Det er
ingen betingelse, at man kan læse noder.
Koret øver hver tirsdag kl. 19-21, i sanglokalet på
Nyborg Gymnasium.
Nyborg Seniorkor – beskrivelse/målgruppe:
Nyborg Senior kor blev stiftet i 1999 af en gruppe
sangglade ældre i Nyborg Kommune. Siden er det
gået støt fremad for koret. Koret er i dag ledet af
dirigent Lars Nicolajsen. Koret synger 4 stemmig,
damer og herrer. Fra sopran, alt tenor og bas.
Repertoiret spænder bredt blandt gode kendte
danske sange, som folk genkender og ynder at
synge med på. Koret holder til på
Menighedshjemmet på Nørretorv. Vi har gennem
årene givet mange koncerter bl.a. på vore
plejecentre og ved festlige lejligheder.

Kontakt

Vindingekoret – beskrivelse/målgruppe:
Vindingekoret er et blandet 4 stemmig kor.
Vi holder koncerter i kirker og aktivcentre.
Vi deltager også til First Prom og kulturnatten.

Kontakt
John Pedersen
Tlf: 20325120

Hans Mårtensson
41 44 18 00
Mail: info@hmit.dk
Web: www.kor.hmit.dk
Kontakt
Per Kurt Olsen
Tlf. 65323077
Mobil: 51168218
Mail:
olsenperkurt@gmail.com
Web: www.nyborgsangforening.dk

Kontakt
Svend Erik Haderup
Tlf. 28736491
Mail: svenderikhaderup@gmail.com
Web:
www.nyborgseniorkor.dk

Mail: john.pedersen1946@gmail.com
Web:
Husorkesteret Ørbæk – beskrivelse/målgruppe:

Kontakt
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Husorkestret har p.t. 20 medlemmer med horn, fløjte,
violiner, harmonikaer, klaver, klarinet, 2 sangere og
dirigent.
Vi spiller gerne på plejehjem og andre institutioner. Vi
har de seneste år medvirket ved
promenadekoncerterne ved Hesselhuset.

Poul Erik Steffansen
Tlf: 20658577

Kogsbølle Køkkenband – beskrivelse/målgruppe:
Vi er 5 mand i orkestret. Klaver, harmonika, Basguitar,
trommer, trombone. Vores musik er ældre og nyere
slagere, med og uden sang. Vores målgrupper er 60
plus, ældreforeninger, aktivcentre. Der danses som
regel når vi spiller op i ældreforeninger eller
demensforeninger. Der er glade for vores musik. Vi
deler sangbøger ud for at få medsang.

Kontakt
Ebber Evers
Tlf: 20118102, 30361913
Mail: ebbeasbjørn@gmail.com

Nordic Performers – beskrivelse/målgruppe:
I Nordic Performers arbejder vi med og støtter
unge/voksne talentfulde performere ved at skabe gode
udfoldelsesmuligheder for amatørmusikere (fortrinsvis
slagtøjsspillere og blæsere) samt andre optrædende
kunstnere efter behov.
Derudover har vi en vision om altid at levere
nytænkende underholdning der overrasker og fanger
publikum. Om det er vores Drumband, Danceteam,
Showband, eller måske noget helt nyt en dag, der
optræder, så er fokus at nå ud til så mange mennesker
som muligt. Vi udfordrer det gængse og lader de
innovative og idérige tanker styre vejen via vores
medlemmer.
Nordic Performers deltager bl.a. i og optræder ved
forskellige events og aktiviteter afholdt af Nyborg
Kommune samt Visit Nyborg. Vi er desuden medlem af
SAMMUS.
Nyborg Bigband – beskrivelse/målgruppe:
Nyborg Bigband er et voksen orkester, der spiller
swingmusik efter forskellige bigband arrangementer.
Bigbandet består af 5 saxofoner, 4 tromboner, 4
trompeter, bas, klaver, guitar, trommer. Der er desuden
aftale med en sangerinde til vokalnumrene. Det hele
ledes af en dirigent.

Kontakt
Formand: Nicolaj Dencker Rasmussen
Tlf: 60170624

Nyborg Harmoniorkester – beskrivelse/målgruppe:
Nyborg Harmoni Orkester består af cirka 60
medlemmer, hvis fornemste opgave er at spille god
musik og hygge sig sammen.
Nyborg Harmoni Orkester byder alle velkomne, der har
erfaring indenfor orkesterspil.
Alle instrument grupper kan bruge flere folk.
Mangler du et instrument at spille på, kan vi muligvis
hjælpe dig med at låne eller leje til fornuftig pris.

Mail: poulerik@steffansen.dk
Web:

Web:

Mail: info@nordicperformers.dk

Web: http://nordicperformers.dk

Kontakt
Kim Jørgensen
Tlf: 61652476
Mail:
murerkim43@gmail.com
Web:
www.nyborgbigband.dk
Kontakt
Anne Sigerstrøm
Tlf: 51233674
Mail: sig@skovparknet.dk
Web:
www.nyborgharmoniorkester.dk
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Nyborg Jernbaneorkester – beskrivelse/målgruppe:
Nyborg Jernbaneorkester samler medlemmer med
interesse for at spille i harmoniorkester. Vi spiller til
arrangementer i Nyborg og omegn, samt
arrangementer i organisationen DSB Musik som samler
alle DSB-orkestre i Danmark

Kontakt
Arne Nørgaard Pedersen
Tlf: 65331007
Mobil: 40336019
Mail: anp@interpres.dk
Web:

Nyborg Tyrolerorkester – beskrivelse/målgruppe:
Orkestret er et harmoniorkester med 15 musikere i
originale østrigske dragter. Musikrepertoiret er østrigsk
musik og danske evergreen.

Kontakt
Mogens Sigerstrøm
Tlf. 65315161
Mobil: 23925006
Mail:
Mogens.sigerstroem@gmail.com
Web:

Nyborg Slotskoncerter – beskrivelse/målgruppe:
Nyborg Slotskoncerter afholder klassiske koncerter med
professionelle kunstnere på højt niveau – gerne
international klasse – i Nyborg i sommerperioden fra
medio jul til ultimo august. Ud over de rent klassiske
koncerter afholdes også koncerter på tilsvarende højt
niveau inden for jazz- og folkemusikgenren.
Koncerterne finder sted på Nyborg Slot.
Jazzselskabet Nyborg – beskrivelse/målgruppe:
Jazzselskabet Nyborg. Forening for Rytmisk musik med
hjemsted i Nyborg. Foreningens formål er at fremme
interessen for jazz bl.a ved at arrangere koncerter og
andre jazzbegivenheder i lokalområdet.
Arrangementerne afholdes på forskellige lokaliteter i
Nyborg. Medlemskab opnås ved henvendelse til
foreningen pr. telefon, mail eller ved anvendelse af
kontaktformularen på foreningens hjemmeside.
Nyborg Liedkoncerter – beskrivelse/målgruppe:
Nyborg Liedkoncerter er en godkendt folkeoplysende
forening i Nyborg Kommune, opstartet i 2018.
Foreningen er til for at skabe et blivende klassisk
koncerttilbud til Nyborgs borgere i fortrinsvis i
vinterhalvåret, og gennem disse koncerter at fremme
den vokale kammermusik, dansk såvel som udenlandsk,
samt at eksponere lokale musikere, eller musikere med
tilhørsforhold til Nyborg og omegn.
Nyborg Liedkoncerter præsenterer koncertrækken
“Liedsøndag” på Bastionen.
I Nyborg kulturhus, Bastionens Lille sal, kan publikum
nyde vores klassiske koncerttilbud ved fire koncerter
om året. Her præsenteres publikum for smukke
koncertprogrammer bestående af klassiske sange med

Kontakt
Bestyrelsesformand: Lene Dam
Tlf: 20320236
Mail: kontakt@nyborgslotskoncerter.dk
Web: www.nyborgslotskoncerter.dk
Kontakt
Formand: Jørgen Dørup
Tlf: 60804964
Mail: nyborgjazz@gmail.com
Web: https://nyborgjazz.dk

Kontakt
Formand: klassisk sanger - Lise Bech Bendix
Tlf. 61266175
Mail: mail@lisebechbendix.dk
Web:
Facebook: Nyborg Liedkoncerter
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klaverakkompagnement - Lieder, udført af
topprofessionelle, klassisk uddannede musikere.
Se mere på Bastionens koncertprogram og deres
hjemmeside, samt på Facebook: “Nyborg
Liedkoncerter”.
Vi glæder os, til at se dig til vore koncerter!
NGIF Koncertudvalg – beskrivelse/målgruppe:
Vi er en støtteforening for NGIF, Fodbold, Håndbold,
Bordtennis og Gymnastik & Atletikafdeling.
Vi afholder forskellige typer af koncerter og stiller vores
arbejdskraft til rådighed. Har bl.a. en indendørs scene
som vi lejer ud.

Kontakt
John Sørensen
Mail: josnyb@outlook.com
Web: www.ngifkoncertudvalg.dk

